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چکيده
گستردگي نياز انسان به منابع انرژي، همواره از مسائل اساسي و مهم در زندگي بشر بوده و تالش براي دستيابي به يك 
منبع تمام نشدني انرژي از آرزوهاي ديرينه انسان بوده است. انرژي باد، يكي از انواع اصلي انرژي هاي تجديدپذير مي باشد 
كه از ديرباز ذهن بشر را به خود معطوف كرده بود. به طوري كه وي همواره به فكر كاربرد اين انرژي در صنعت بوده است. 
بشر از انرژي باد براي به حركت درآوردن قايق و كشتي هاي بادباني و آسياب هاي بادي استفاده مي كرد. در شرايط كنوني 
نيز، با توجه به موارد ذكر شده و توجيه پذيري اقتصادي انرژي باد در مقايسه با ساير منابع انرژي هاي نو، پرداختن به انرژي 

باد امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد. 
تهويه طبيعی يكی از بهترين و ارزان ترين روش های تهويه می باشد كه با ايجاد جريان هوای طبيعی در داخل ساختمان 
صورت می پذيرد. در معماري سنتي ايران، تهويه طبيعي، بخش مهمي از طراحي ساختمان ها بوده كه امروزه به دليل 
تراكم ساختمان ها در كنار هم، استفاده بهينه از انرژي باد تا حد بسيار زيادي ناديده گرفته شده است. شهر رشت در استان 
گيالن و در اقليم معتدل و مرطوب قرار دارد. از آنجايی كه اين شهر در اكثر روزهای سال دارای رطوبت 100-99 درصد 
می باشد، ايجاد كوران هوا بين ساختمان ها و در پاره ای موارد در داخل ساختمان بسيار حائز اهميت و مفيد واقع می شود. 
لذا به جهت كم اهميت قرار دادن اين موضوع، در مقاله حاضر به بررسی وضع جريان باد چند بلوک مسكونی در منطقه 
گلسار رشت پرداخته شده تا با بررسی كوران هوا در خارج و داخل ساختمان، راهكارهايی جهت استفاده بهينه از جريان 
هوا به دست آيد. خصوصيات خارجی، داخلی و تأثير محوطه از عوامل مهم در بررسی اين ابنيه مسكونی است كه از طريق 
مطالعات پالنی و محوطه، مورد بررسی قرار گرفته و نتايجی چند در ارتباط با بهره وری بهتر از اين انرژی ارائه شده است. 
با در نظر گرفتن فاصله ها، جهت قرارگيری ساختمان ها، تعبيه مناسب بازشوها و امكان ورود جريان هوا مابين بلوک ها، 

می توان نزديك شدن به اهداف در استفاده از تهويه طبيعی در اين منطقه را امكان پذيرتر ساخت.
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مقدمه 

آسايش، از نياز های مورد توجه انسان در همه دوره های زندگی او بوده است. اين آسايش از راه های گوناگون برای انسان ها 
بوجود  آمده يا از آنها صلب مي شد. اما، آسايش در بنا، مهمترين مسئله در اين رابطه مي باشد. يكی از عوامل مورد توجه 
قابل  تهويه،  و  از نظر دما  ايجاد محيطی مناسب  از طريق  اين مهم، فضايی دارای آسايش است كه  به  برای دسترسی 

دسترسی است. ايجاد جريان هوا در منطقه زندگی، سهم مهمی در ايجاد آسايش خواهد داشت.
از آنجا كه شهر رشت دارای رطوبت نسبتاً بااليی مي باشد، ايجاد كوران هوا در داخل و خارج ساختمان قابل بررسی 
خواهد بود. عالوه بر رطوبت باال، باران نيز در اكثر روز های سال بر مردم اين خطه مي بارد. لذا كنترل باران برای جلوگيری 
البته مورد توجه است.  باد به داخل، كاری بس مشكل و  انرژی  ايجاد جريان هوا توسط  از طرفی  از ورود به داخل، و 
بدين جهت كوران هوا در اطراف ساختمان ها بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، اما در عين حال ايجاد جريان هوا در داخل 
ساختمان نيز از اهميت ويژه ای برخوردار است. به دليل قرار گرفتن شهر رشت در هاله ای از فضای سبز، جنگل و درختان، 
بطور معمول بادهای مزاحم وجود ندارد و معموالً بادهای وزيده شده، بادهايی مطلوب به شمار مي آيند. اما در عين حال 
در برخی موارد بادهايی ايجاد مزاحمت مي كنند؛ كه باد های مورد نظر، به عنوان بادهای غالب مطرح مي شوند. عوامل 

مطرح شده طی سلسله مراتبی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1. روش تحقيق
در مسير فرايند ارائه مقاله، ابتدايي ترين مرحله، شناخت عوامل مربوط به انرژي باد و چگونگي عوامل موثر در بهره گيري 
با جمع بندي  دوم  مرحله  در  است.  گرفته شده  بهره  كتابخانه اي  مطالعات  مرحله، از  اين  در  است.  انرژي  اين  از  مفيد 
يافته هاي بخش شناخت، به تحليل مطالعات اوليه پرداخته خواهد شد. روند مطالعات ميداني با شروع تحقيق در بخش 
نمونه موردي آغاز مي شود. با توجه به جمع بندي و تدوين مراحل تحليل، اين روند به صورت قياسي در ارتباط با منطقه 

مورد نظر در شهر رشت ادامه مي يابد تا در نهايت راهكارهاي مناسب ارائه گردد.

2. پيشينه تحقيق
در مباحث تهويه طبيعي و مطبوع، مطالعاتي دقيق اما به صورت كلي صورت گرفته است كه در حال حاضر با توجه به 
شرايط، اقليم منطقه، چگونگي شكل گيري و قرارگيري ساختمان ها قابل تغيير است. در اين زمينه، كمتر تحقيقي در 
ارتباط با نمونه موردي در حد شهر و محله صورت گرفته است. لذا در مقاله حاضر سعي شده است، اين مهم توسط 
مقايسه يك نمونه موردي با مباحث اساسي و قانونمند استفاده از تهويه طبيعي، هر چه بيشتر قابل درک و شناخت 

باشد. 

3. انرژي باد يك انرژي تجديد شونده
انرژي باد، انرژي حاصل از هواي متحرک است. باد به وسيلة گرماي غيريكنواخت سطح كرة زمين كه حاصل عملكرد 
خورشيد است، بوجود مي آيد. از آنجايي كه سطح زمين از سازنده هاي خشكي و آبي تشكيل شده  است، اشعة خورشيد را 
بطور غيريكنواخت جذب مي كند. وقتي خورشيد در طول روز مي تابد، هواي روي سرزمين هاي خشكي سريع تر از هواي 
روي سرزمين هاي آبي گرم مي شود. هواي گرم روي خشكي ضبط شده و باال مي رود و هواي خنك تر و سنگين تر روي 
آب جاي آن را مي گيرد، كه اين فرآيند، بادهاي محلي را مي سازد. هنگامي كه تابش خورشيد به طور نامساوي به سطوح 

ناهموار زمين مي رسد، سبب ايجاد تغييرات در دما و فشار مي گردد و در اثر اين تغييرات، باد به وجود مي آيد.
در شب، از آنجا كه هوای روي خشكي سريع تر از هواي روي آب خنك مي شود، جهت باد برعكس مي شود. به همين 
طريق به علت اينكه هواي سطحي نزديك استوا در اثر گرماي خورشيد بيشتر از هواي قطب شمال و جنوب گرم شده 
بادهاي بزرگ جوي كه زمين را دور مي زنند، بوجود مي آيد. از آنجا كه باد تا زماني كه خورشيد به زمين مي تابد، بطور 

پيوسته توليد خواهد شد، آن را منبع انرژي تجديد شونده مي نامند. 
1-3- ضرورت استفاده از انرژي هاي تجديدپذير

با افزايش روزافزون جمعيت جهان و جامعه صنعتی، مصرف انرژی افزايش مي يابد. در حالی كه همچنان توليد انرژی به طور عمده 
از طريق سوزاندن سوخت های فسيلی صورت مي گيرد؛ تالش هاي بسياري در جهت جايگزين كردن منابع فسيلي با انرژي هاي 
طبيعي و تجديدپذير، مانند انرژی باد، انجام می گيرد. جهان سعی مي كند انرژی پاک را جايگزين انرژی فسيلی كند و در آيندة 
نزديك، استفاده از انرژی خورشيدی، بادی و انرژی جزر و مد، كاربرد وسيعی مي يابد. بنابراين فناوری استفاده از اين انرژی بايد 
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توسعه يابد و كشورهای جهان برای دستيابی به اين فناوری بايد قدرت عملی و صنعتی خود را افزايش دهند )مشك، 1382: 1797(.

4. معماري همساز با طبيعت
"امروزه بسياری از معماران معتقدند، بايد با درآميختن ساختمان و طبيعت، انسان را از وابستگی تمام و كمال به وسايل 

مكانيكی مولد سرما و گرما رها نيد. دليل اين تغيير نگرش را مي توان در آگاهی از واقعيت های زير جستجو كرد: 
1ـ محدوديت منابع فسيلی كه نيروی محركه اصلی دستگاه های مولد سرما و گرما هستند.

2ـ مشكالت جنبی استفاده از منابع فسيلی، از جمله آلودگی هوا.
3ـ اهميت زندگی همساز با طبيعت و لذت استفاده از توان سازگاری طبيعی انسان با اقليم و محيط" )رازجويان، 1379: 39(.

1-4- اهميت توجه به معماري همساز با طبيعت و تأثير آن در طراحي هاي نوين جهان 
پس از انقالب صنعتی، با افزايش رشد اقتصادی و تكنولوژيكی، انسان دريافت كه منابع انرژی فسيلی تجديدناپذير بوده و 
تا آينده ای نه چندان دور، اين منابع ارزشمند تمام خواهند شد. بنابراين، جهت كمتر وابسته شدن به منابع انرژی فسيلی، 

به تشكيل سازمان های تخصصی مختلف، به منظور توسعه تكنولوژی های تجديدپذير، پرداخته است.
امروزه بسياری از طراحان در صدد هستند، همچون پروژه برج باد در وين، هرچه بيشتر از انرژی های طبيعی در طراحی 
ساختمان ها استفاده كنند. اين برج سبك، درحالی كه در اثرات رانشگری نيروی باد احاطه شده است- همچون يك چتر 
دريايی كه در جريان شديد آب حركت مي كند – قادر به حركت در مسير حتی سخت ترين نوسانات جريان حركت باد 
است. حضور ژنراتورها كه به وسيله سامانه ديناميك برج فعال مي شوند، برج را به ايستگاه نيرويی عظيم جهت توليد انرژی 

.)Vagliazzo, 2006:14-15( و استفاده هر چه بيشتر از نيروی باد تبديل مي كند

5. شرايط متفاوت آب و هوايي و استفادۀ بهينه از انرژي باد
حاالت متفاوت آب و هوايی، با توجه به نوع اقليم و فصل، دارای تفاوت اهميت در برآوردن شرايط آسايش هستند. در 
مقياس محله، در اختيار داشتن يك منبع انرژی مطلوب در مقايسه با محصور كردن نيرويی نامطلوب، بسيار مورد توجه 
مي باشد. برای مثال، در اقليم سرد، داشتن انرژی خورشيد از محصور كردن انرژی باد مهم تر جلوه مي نمايد. زيرا، اگرچه 
اگر  اما،  باشد؛  استفاده  مورد  باد  انرژی  كردن  محصور  برای  مي تواند  ساختمان  يك  مقياس  در  طراحی  استراتژی های 
دسترسی به خورشيد امكان پذير نباشد، راهكاری برای استفاده از انرژی گرمايش خورشيدی در ساختمان باقی نمي ماند. 

)Brown & Dekay, 2004: 22(
بنابراين استفاده از انرژی تجديدپذير باد در اقليمی معتدل و مرطوب همچون گيالن، در مقياس محله نيز بسيار كارساز 

خواهد بود. لذا، كافی است از عوامل موثر در هرچه بيشتر محصور نمودن جريان باد، استفاده شود. 

 6. ويژگی های طبيعی و موقعيت جغرافيايی مکان مورد مطالعه
عواملی از قبيل شكل زمين، پوشش طبيعی گياهی، مجاورت با پستی و بلندی های قابل مالحظه، پهنه های وسيع آب، 
جنگل زارها، همجواری با نقاط مسكونی شهری و محيط طبيعی و روستايی، اطالعات ارزنده ای دربارة وضعيت اقليمی 

مكان مورد مطالعه و عوامل موثر در آن، از جمله بادهای محلی، در اختيار قرار مي دهد )كسمايي، 1388: 11(.
شهر رشت در ارتفاع 8 متر پايين تر از سطح دريا واقع شده است، و مي توان اين گونه بيان كرد كه بين دريا و منطقه ای  
تقريباً كوهستانی و در پستی واقع شده است، و رطوبت اين منطقه در بيشتر روزهای سال به 100 درصد مي رسد. از 
آنجايی كه شهر رشت در هاله ای از فضای سبز و جنگل های پر درخت قرار گرفته، باد های مزاحم و آزار دهنده برای اين 
منطقه وجود ندارد، اما جريان هوا برای كم كردن رطوبت، به خصوص از طريق كوران در اطراف ساختمان بسيار موثر 

می باشد.
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حد  و  مي گردد  گيالن  ساحلی  كم ارتفاع  و  جلگه ای  بخش  تمام  شامل 

جنوبی آن را رأس جلگه ای دلتايی سفيدرود مي توان دانست.
آب و هوای معتدل و 

مرطوب

1-6- تقسيمات 
اقليمی گيالن

تقسيم بندی  اساس  بر 
استان گيالن،  در  كوپن 
4 نوع آب و هوا تشخيص 

داده شده است.

شامل نواری از اراضی استان گيالن مي گرددكه در فاصله بين جلگه های 
پست ساحلی و ارتفاع 1500 متری از سطح دريا قرار گرفته است.

آب و هوای 
بحرالرومی

مخصوص نواحی كوهستانی است كه درجه گرما به علت ارتفاع جغرافيايی 
درجه  ده  از  ماه  گرم ترين  متوسط  دمای  اقليم،  اين  در  مي يابد.  تقليل 
سانتی گراد، و ميزان متوسط سردترين ماه سال از 3 درجه كمتر است. 
در نواحی كوهستانی استان گيالن )بيش از 1500 متر(، دنباله رشته كوه 

البرز در جنوب شرقی و رشته كوه تالش در مغرب ديده مي شود.

آب و هوای معتدل 
جنگلی سرد

اين اقليم در استان گيالن، منحصر به بخش بسيار كوچكی از شهرستان 
رودبار، اطراف سد سپيدرود، دره های شرقی و غربی آن و نقاطی مانند 

لوشان، منجيل و گيلوان مي باشد. 

آب و هوای نيمه 
صحرايی و نيمه 

بيابانی

تقريباً از شمال و عمود بر ساحل مي وزد. باد مطلوب بيرون وا

2-6- بادهای محلی 
گيالن:

باد شمال غرب متمايل به شمال كه در هر فصل موجب 
بارندگی است.

باد غالب خزری

از شمال غرب متمايل به غرب مي وزد. باد غالب دشته وا

از  تابستان  و  بهار  فصل  در  كه  است  بادی  مطبوع ترين 
قسمت شمال شرق به طرف ساحل مي وزد.

باد مطلوب گيلوا

يعنی  جنوب  از  زمستان  و  پاييز  در  كه  مطبوع  بادی 
كوه های البرز به طرف جلگه های ساحلی سرازير مي شود. 

البته گاهی شدت و سرعت آن زياد است.
باد مطلوب گرمش )گرميش(

7. عواملي  که  در شکل  و سرعت  جريان  هوا در داخل  ساختمان  تأثير دارند، شامل موارد زير می شود:
1- جهت  استقرار              2- خصوصيات  خارجي          3- تقسيم فضای داخلی         

4- كوران                         5- كنترل  بازشوها               6- تاثير محوطه
1-7- جهت  استقرار

"حداكثر فشار هوا در جبهه  رو به  باد ساختمان  زماني  ايجاد 
باشد.  باد  وزش   برجهت   عمود  ساختمان   نماي   كه   مي شود، 
حداكثر سرعت  جريان  هواي  داخل  نيز در چنين  حالتي  ايجاد 

مي شود.
اگر در يك  مجموعه  و محيط  باز، ساختمان هاي  يك  طبقه  
گيرند،   قرار  هم   سر  پشت   رديف هاي   از  شبكه اي   بصورت  
دوم   رديف   بر  رديف،   اولين   باد  به   هواي  ساكن  پشت   منطقه  
ارتفاع  ساختمان   برابر   6 معادل   فاصله اي   مي گردد.  منطبق  
تأمين   دوم   رديف   براي   مناسبي   هواي   جريان   تا  است   الزم  

گردد" )تصوير1()كسمايی، 1385(.
                                                    

تصوير1: قرارگيری ساختمان ها در يك رديف و انطباق 
سايه های باد بر روی ساختمان های مجاور
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اگر ساختمان ها بصورت  شطرنجي  جايگزين  شوند، دامنه  جريان  هوا يكنواخت تر بوده ، منطقه  هواي  ساكن  تقريباً حذف  
مي شود )تصوير2(.

1-1-7- جايگيري ساختمان و طرح سايت
قرار دادن ساختمان ها به صورت خطي در سايت مي تواند كانال هاي باد ايجاد كند. در حالي كه اگر ساختمان ها به صورت 

پله اي در سايت جايگذاري شوند، پتانسيل استفاده از سرمايش طبيعي را افزايش مي دهد )تصوير3(.

باز  ساختمان ها مي بايد با يك الگوي نامنظم در سايت چيده شوند و از قرار دادن مسيرهاي پيوسته طوالني و فضاي 
كوچك بين بناها در جهت باد غالب، پرهيز شود )تصوير4(. 

اما در بررسی اين منطقه، خانه ها كنار هم قرار داده شده اند. و جدا از داشتن حياط و فضای سبز در بخش ابتدايی يا 
انتهايی، واحدهاي مسكونی از جهات ديگر، فاصله 150-120 سانتی متری از ديوار دارند. داشتن فاصله از طرفين، به 
جهت اقليم خاص و داشتن رطوبت همواره ديده مي شود. اما به جهت قرارگيری پشت هم واحدها، عماًل هر يك در منطقه 

دنباله ديگری قرار مي گيرند )تصوير5(.

2-7-  خصوصيات  خارجي
"در استقرار ساختمان  در محوطه  و نيز در جايگزيني  بازشوهاي  ساختمان ، بايد توجه  داشت  كه  ساختمان  و بازشوهاي  آن،  
در سايه  باد موانع  رو به  باد قرار نگيرند. افت  سرعت  باد بوسيله  سطوح  ناهماهنگ ، مثل  ساختمان هاي  پراكنده ، ديوارها، 

حصارها، درخت ها و بوته ها شديدتر مي شود.
خصوصيات  خارجي  ساختمان  به  خودي  خود مي تواند تأثير زيادي  در توليد فشار هوا داشته  باشد. اگر جريان  هوا با زاويه 
45 درجه  به  نماي  ساختمان  بوزد، يك  ديوار بال  مانند در انتهاي  پشت  به  باد ساختمان ، يا بال  جلو آمده  يك  ساختمان  
به  شكل  L، مي تواند فشار باد را دو برابرنمايد. چنين  تأثير مشابهي  را مي توان  با جلو آمدگي هاي  رو به  باد لبه  بام،  ايجاد 

نمود" )كسمايی، 1385: 200-201(.
همان طور كه در شكل مشاهده مي شود، اكثر خانه های مورد بررسی به داليل ذكر شده دارای جلوآمدگی مي باشد، كه 
تأثير مستقيمی بر هدايت بهتر جريان باد دارد )در واحد های جديد ساخت، به اين موضوع توجه نشده است كه اين امر 

خود مشكالت عديده اي را پديد آورده است()تصوير6(.

تصوير2: قرارگيری شطرنجی ساختمان ها و استفاده 
بهينه از جريان هوا

 

تصوير3: جاگيری ساختمان ها در کنار هم و بررسی سايه های باد 

تصوير5: نقشه منطقه مورد بررسی تصوير4: بهترين نحوه قرارگيری ساختمان ها در مجاورت يکديگر
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تصوير6: نحوه قرارگيری ساختمان های مورد مطالعه و نقشه های شماتيك آن

1-2-7- جريان  هوا و باران 
جريان هوا در اين منطقه كه دارای اقليم خاص است، بيش از تهويه طبيعی، متوجه كم كردن رطوبت است، كه بسيار 
ضروری به نظر مي رسد. در بسياری از روزهای سال بازشوها كمتر باز مي شوند. يكی از داليل، وجود باران و ديگری، هجوم 

رطوبت به داخل خانه است.
نيست .  به صورت هم  زمان ، كار ساده اي   برقراري  جريان  هوا در داخل  ساختمان   و  باران  و  برابر رطوبت  محافظت  در 
بازنمودن  پنجره ها به  هنگام  بادهاي  توأم  با باران  باعث  ورود باران  به  داخل  مي شود. درحالي كه  بستن  آنها شرايط  غيرقابل   

تحملي   ايجاد مي نمايد.
كركره هاي  معمولي  متمايل  به  پايين  به  دو دليل  رضايت  بخش  نيستند:

1 ـ باد شديد، و در نتيجه اينكه باران  به  راحتي  از باالي  كركره ها به  داخل  مي ريزد.
2 ـ جريان  هوا به  باالي  منطقه  زندگي  هدايت  مي شود.

شبكه هاي  چوبي  پشت  پنجره  و جلو آمدگي  بام  احتماالً بهترين  روش هاي  سنتي  محافظت  هستند.
2-2-7- قرارگيری ساختمان ها در کنار يکديگر

با توجه به روابط بررسی شده در ارتباط با نحوه محاسبه طول منطقه دنباله )رازجويان، 1379: 94(، اين عدد برای خانه های 
مورد مطالعه، به 13–11 متر خواهد رسيد. در اين صورت برای داشتن جريان هوای مناسب، به فاصله ای نظير يك واحد 

مسكونی نيازمند است، كه اين فاصله پيش بينی نشده است )تصوير7(.
 تصوير7: نمای چند خانه مورد بررسی که در منطقه دنباله يکديگر جای گرفته اند 

3-2-7- جهت  پنجره ، اندازه ها و الگوهاي  جريان  هوا
جريان  هوا در داخل  يك  فضا بستگي  به  توزيع  فشار در اطراف  ساختمان ، جهت  ورودي ، ابعاد بازشوها و اينرسي  هواي  
محيط  بيرون  دارد. جهت  پنجره  از نظر تضمين  توزيع  يكسان  حركت  هوا در  فضا، حائز اهميت  است . در اغلب  موارد و در 
صورت  وجود يك  محور بين  ورودي  و خروجي  ـ اگر ورودي  عمود بر جهت  باد غالب  باشدـ جريان  هوا مستقيم  به  سمت  
خروجي هدايت  مي شود و تأثير اندكي  بر ديگر فضاهاي  اتاق  دارد. زماني  كه  پنجره ها در ديوارهاي  مخالف  قرار دارند، و باد 

غالب  بصورت  45 درجه به  بازشوها مي وزد، سرعت هاي  باالتر در درون  فضا اتفاق  مي افتد.
آزمايشات  بر روي  مدل هاي  چهارگوش  نشان  داده  است  كه  سايه هاي  باد وجود دارند. جاي گيري  دقيق  بازشوها و 
قرارگيري  ديوارهاي  داخلي  مي تواند اين  امر را تعديل  نمايد. در چنين  حالتي،  جريان  رو به  داخل  باد وارد مي شود و 
مسير رو به  داخل  خود را ادامه  مي دهد، تا آنجا كه  اختالف  فشار در محل  خروجي،  موجب  تغيير جهت  آن  مي شود 

)تصوير8(.
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در موقعيت هاي  برخوردار از تهويه  دو طرفه ، اندازه  پنجره ها تأثير قابل  توجهي  بر سرعت  جريان  هوا دارد. براي  اينكه  هوا وارد 
يك  اتاق  شود، الزم  است  كه  بتواند از آن  خارج  شود )تصوير9(. در فضاهايي  كه  از تهويه  دو طرفه  برخوردار هستند، افزايش  اندازة  
بازشوها، هنگامي  كه  ورودي  و خروجي  بطور همزمان  بزرگ  شوند، داراي  اثر نفوذي  است . بايد توجه  داشت  حتي وقتي  پنجره ها 
بزرگ  مي شوند، ميزان  سرعت  باد كاهش  مي يابد. سرعت  متوسط  جريان  هوا بستگي  مستقيم  به  اندازة  بازشوهاي كوچك تر دارد.

در اغلب  موارد، حداكثر سرعت هاي  جريان  هوا در يك  اتاق  زماني  پديدار مي شود كه  خروجي،  بزرگ تر از ورودي  باشد، 
و حداكثر جريان  هوا زماني  بروز مي كند، كه  ورودي  و خروجي  هم  اندازه  باشد، ولي  براي  خنك سازي ، حداكثر سرعت  

اهميت  بيشتري  دارد.
آزمايشات  نشان  داده اند كه  بر حسب  جهت گيري ، سرعت هاي  باالتر در فضاهاي  داخلي  زماني  بروز مي كند، كه  باد نسبت  
به  پنجره  ورودي  مايل  بوزد. اين مسئله برای طراحی واحد های مسكونی مورد بررسی مورد توجه قرار گرفته است، و تأثير 

بسزايی در جريان هوا برای تهويه طبيعی داخل و دفع رطوبت دارد )تصاوير12ـ10(.

3-7- تقسيم  فضاي  داخلي
هرگاه، يك  جريان  وارد شونده  وادار به  تغيير جهت  در يك  فضا گردد، انرژي  ذاتي  جريان  بطور قابل  توجهي  آزاد مي گردد. 
اين  امر هنگامي  اتفاق  مي افتد كه  عرض  يك  ساختمان  بيش  ازعمق  اتاق هايش  باشد. الزم  است  كه  هر اتاق  در ارتباط  با 

ديگر اتاق ها تهويه  شود.
با  گاه  يا  و  بطورطبيعي   را  فضا  از  بزرگ تري   مناسب،  مي توان  سطح   داخلي  در محل هاي   پارتيشن هاي   دادن   قرار  با 
تغييرات  محدودي  در سرعت  جريان  هوا تهويه  نمود. بررسی جريان باد در سه تيپ از خانه های موجود در منطقه با توجه 

به تقسيم فضای داخلی و بازشو ها در تصوير 13 مشاهده می شود.
تصوير13: بررسی جريان باد در سه تيپ از خانه های موجود در منطقه با توجه به تقسيم فضای داخلی و بازشو ها

تصوير 9: نحوه جريان باد در ورودی و خروجی مقابل هم  تصوير8: سايه های باد

مأخذ: قباديان و مهدوی، 1387: 211

تصوير10: وزش 45 درجه باد و 
تأثير آن

 تصوير11: جريان باد در اطراف ساختمان ها و 
تأثير ايجاد يك بازشو در يکی از دو طرف

تصوير12: نحوه برخورد باد با ساختمان های 
مجاور هم
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4-7- کوران 

با توجه  به  تصوير 14، بدون  وجود بازشوي  خروجي  يا در صورت  يك  تيغه  داخلي  كامل ، حتي  درصورت  وجود بادي  شديد، 
جريان  هواي  موثري  در داخل  ساختمان  ايجاد نمي شود.

"در برخي  موارد، تغيير نوسان  فشار كه  "ضربه " ناميده  مي شود، اتفاق  مي افتد. اين  تأثير ممكن  است  بوسيله  تعبيه  تنها 
يك  بازشو در جبهه  پشت  به  باد و بدون  دريچه  ورودي  هوا ايجاد شود" )كسمايی، 1385: 201(.

تصوير14: نحوه کوران با توجه به بازشو، جلوزدگی بام و تأثير در فضای داخلی

1-4- 7- پالن و مسير کوران
در اكثر پالن های مورد مطالعه رفتار زير مشاهده می شود. همان طور كه نشان داده شده )تصوير15(، در اين پالن در سمت 
چپ بسته شدن مسير توسط يك مانع، باعث ايجاد كوران و چرخش جريان باد شده است. ايجاد بازشويی هر چند كوچك 

) صرفاً جهت ايجاد جريان به داخل( می تواند تغييراتی در نحوه گردش هوا در داخل داشته باشد. 
تصوير 15: نحوه رفتار باد در داخل و اطراف ساختمان

           

5-7- کنترل  بازشوها
قاب ها، جلو آمدگي ها، كركره ها و ساير عناصر كنترل  كننده  بازشوها نيز در شكل  جريان  هواي  داخلي  موثرند.

قاب  پنجره ها مي تواند جريان  هوا را به  طرف  باال هدايت  كند. تنها قاب هاي  لواليي  يا قاب هاي  محوري  قابل  چرخش  مي توانند 
هوا را به  طرف  پايين  و منطقة  زندگي  هدايت  نمايند. جلو آمدگي ها نيز مي توانند، با ايجاد فشار توليد شده  در باالي  پنجره  ايفاي 
نقش  نمايند. بنابراين  فشار پايين  پنجره  باعث  هدايت  جريان  هوا به  طرف  باال مي شود. ايجاد يك  شكاف  و محل  اتصال  جلوآمدگي  

به  ساختمان،  باعث  تأمين  فشار در قسمت  پايين،  و درنتيجه  هدايت  جريان  هوا به  طرف  منطقة  زندگي  مي شود )تصوير16(.
در منطقة مورد بررسی به جهت جلوگيری از ورود باران به داخل، همواره از جلو آمدگی بام استفاده می شود، و اين امر 

هدايت جريان باد را به سمت منطقة زندگی ميسرتر مي سازد.
تصوير16: تأثير جلوزدگی بام و محل بازشو در هدايت جريان هوا به سمت منطقۀ زندگی

                                                                                           مأخذ: كسمايي، 1382: 73
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6-7- تاثير محوطه
طراحی محوطه و ايجاد فضای سبز از گذشته های دور به دليل طبيعت سبز گيالن، به عنوان مكمل طراحی مسكونی، 
وجود داشته است. حتی در گذشته، استفاده های بهينه تری از كاشت انواع درختان با اندازه های مختلف، برای هدايت 

جريان هوا، می شد. 
ارتفاع ، عرض  و تراكم  عناصر محوطه،  مي تواند بر حركت  هوا در داخل  ساختمان  تأثير بگذارد. مطالعات  نشان  داده    است  
كه  شاخ  و برگ  يك  درخت،  به  عنوان  يك  مانع  در مقابل  جريان  هوا عمل  مي نمايد. همچنين  سرعت  هوا در زير يك  درخت  

بطور قابل  سنجش ، نسبت  به  سرعت  جريان هاي  اطراف  افزوده  مي شود.
فضاي  سبز مي تواند جهت  جريان  هواي  وارد شونده به  درون  ساختمان  را تغيير دهد.گياهان  كوتاه  جريان  هواي  رو به  

پايين  كاهنده  ايجاد مي كنند، و در نتيجه  يك  جريان  دروني  در پشت  آنها ايجاد مي شود.
1-6-7- سايه اندازي با درختان بدون جلوگيري از جريان باد

تصوير17: هدايت باد و رفتار آن تحت تاثير محوطه و درختان

                             مأخذ: قباديان و مهدوی،1387: 111

با اين بادشكن ها)تصوير17( مي توان تهويه فضاي داخلي بنا را بهبود بخشيد، و پناهگاه هاي بسيار آرامي را از نظر سرعت 
وزش باد در پشت ساختمان به وجود آورد و... . ايجاد فضاي باز در بادشكن ها، فضاي باز بين ساختمان ها يا فضاي باز بين 

زمين و سايباني از درختان، كانال هاي بادي ايجاد مي كند كه سرعت باد را تا 20 درصد باال مي برد )تصوير18(. 
تصوير18: تغييرات جريان باد با توجه به تغيير در ارتفاع درختان و فاصله آنها نسبت به ساختمان

    
                                                                                           مأخذ: كسمايي،1382: 76-77

8. نتيجه گيری در پالن
1- تأثير مستقيم پيش آمدگی در پالن

2- ايجاد پخ در كنج ها و زوايای مقابل باد جهت افزايش بهره وری از انرژی باد
3- تعبيه بازشو در محل كوران در اطراف ساختمان صرفاً جهت ورود باد به داخل

4- استفاده از جلوزدگی بام
5- استفاده از پارتيشن بندی و مبلمان مناسب

6- قرارگيری ساختمان بطوری كه ايجاد جريان هوا در اطراف را ايجاد كند.
7- تعبيه ورودی در محل عقب نشسته پالن)تصوير19(.

تصوير19: نمونه تغييرات ايجاد شده در پالن و تأثير بر روند جريان در داخل
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9. جمع بندی

تقريباً  و  پراكنده  به صورت  عين حال  در  و  نظر جغرافيايي گسترده  از  تجديدپذير،  انرژي  منابع  ساير  نظير  باد  انرژي 
هميشه در دسترس مي باشد. انرژي باد طبيعتي نوساني و متناوب داشته و وزش دائمي ندارد. اين انرژي تا پيش از انقالب 
صنعتي به عنوان يك منبع انرژي، به طور گسترده اي مورد بهره برداري قرار مي گرفت. ولي، در دوران حاضر، استفاده از 
سوخت هاي فسيلي، جايگزين انرژي باد شد. در اقليمی مانند شهر رشت، ساختمان ها بايد دارای مسيری برای گردش باد 
و عبور جريان هوا در اطراف باشند. عامل فاصله بين بلوک های ساختمانی، جهت زدودن رطوبت نيز مورد توجه فراوان 
مي باشد. همانطور كه در بررسی ها هم قابل مشاهده مي باشد، عواملی كه در جريان هوا به داخل موثرند و به تفكيك مورد 
بررسی قرار گرفته اند، در ساختمان های جديد ساخت رعايت نشده اند. به طور مثال، ايجاد جلوزدگی و عقب رفتگی در 
بخشی از بنا، هم اكنون توسط ساكنين رعايت نمی شود. اين امر سبب شده، تا عماًل از جريان موثر باد برای ورود به داخل 

كاسته شود.
با در نظر گرفتن فاصله ها، جهت قرارگيری ساختمان ها، تعبيه مناسب بازشوها و امكان ورود جريان هوا ما بين بلوک ها، 

مي توان نزديك شدن به اهداف در استفاده از تهويه طبيعی در اين منطقه را امكان پذيرتر ساخت.
- ساختمان ها مي بايستي با يك الگوي نامنظم در سايت چيده شوند و از قرار دادن مسيرهاي پيوسته طوالني و فضاي 

باز كوچك بين بناها در جهت باد غالب پرهيز شود.
ايمن  باد،  مقابل  نماي جنوبي(، در  از درخت در  استفاده  به جنوب، در يك حالت طراحي)مثاًل  رو  - ساختمان هاي 

مي شوند، بدون اينكه ميزان دريافت انرژي خورشيدي در آنها تغيير يابد. 
-  ساختمان هاي هم ارتفاع از لحاظ ايمني در مقابل باد، بهتر جواب مي دهند.
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